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Goiânia, Dezembro/2020

Governo Caiado congela salários da
maioria dos/as profissionais da Educação

Em mais uma decisão que prejudica os/
as trabalhadores/as da Educação em Goiás,
o governador do Estado, Ronaldo Caiado
(DEM), conseguiu a aprovação do Projeto
de Lei 4868/20 na Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego).
Conforme o texto do PL, `“a partir de 1° de
janeiro de 2020 será dado reajuste de 12,84%
nos vencimentos dos cargos de professor P-I
e P-II do Quadro Permanente e de professor
assistente (PAA, PAB, PAC e PAD do Quadro
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Transitório)”. Dessa forma, a grande maioria
dos/as professores/as, que estão nos níveis
P-III e P-IV, não receberá o reajuste do Piso
Salarial pelo segundo ano consecutivo. Neste
ano, o índice de reajuste é de 12,84%, e os
prejuízos acumulados superam os 18%.
Na prática, significa que apenas quem
recebe abaixo do valor do Piso Salarial, em
2020 no valor de R$ 2.886,24, receberá o
reajuste, um total de 17,97% dos/as professores/as da rede estadual de ensino (9.836
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profissionais), divididos entre ativos/as e
aposentados/as. Outros/as 44.891 trabalhadores/as, 82,03% da categoria, ficaram de fora.
Ou seja, mais uma vez, o Governo de Goiás
achata a carreira do Magistério!
Além de aplicar o índice de reajuste apenas para os cargos que ainda não chegam ao
valor do Piso Salarial, o projeto também congela os salários dos/as profissionais da Educação, já que não acena qualquer tipo de valorização para os/as administrativos/as.
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Defesa dos/as trabalhadores/as

Expedi ente

Com uma movimentação rápida e eficaz
do SINTEGO, atuação precisa da presidenta da entidade junto aos/as parlamentares, o
PL 4868/20 chegou a ser retirado da pauta
e adiado por duas vezes. No entanto, com
muita pressão da administração estadual, a
matéria foi aprovada desagradando a maioria da categoria da Educação.
Desde o início da gestão de Ronaldo
Caiado, que foi eleito com promessas de
que voltaria a pagar a Titularidade aos/as
professores/as, a categoria tem se deparado
com perdas de direitos muito significativas.
O quinquênio, a licença-prêmio, o desconto
previdenciário dos/as aposentados/as, além
do calote no reajuste do Piso e da Data-Base não concedidos aos/as profissionais em
2019 e 2020.
Incansável na luta, a presidenta do SINTEGO, professora Bia de Lima, afirma que
não descansará até que todos/as os/as trabalhadores/as recebam o mesmo percentual.
“Lamentavelmente, o projeto que reajusta o

salário de 9 mil profissionais em detrimento
de quase 45 mil pessoas, foi aprovado. Mas
temos a garantia da Constituição Federal
que é clara: ‘a remuneração dos servidores
públicos e o subsídio de que trata o § 4º do
art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data
e sem distinção de índices, conforme art.37,
inciso X da CF/88’’, afirma Bia.
De acordo com Bia de Lima, o SINTEGO deve entrar em breve com uma ação
civil pública para tentar garantir o mesmo
percentual de reajuste para toda a categoria. “Nós já protocolamos representação no
Ministério Público Estadual e agora, vamos fazer uma ação coletiva para garantir
o percentual para todos/as: professores/as, a
Data-base dos/as administrativos/as e os/as
aposentados/as. Não vamos nos enfraquecer
diante desta votação, o Governo terá que
cumprir as leis”, completou Bia.
Ainda segundo a presidenta do SINTEGO, a categoria segue em busca da valorização profissional prometida pelo governador. “Queremos que o Caiado cumpra o que
prometeu: a valorização profissional! Mas,
infelizmente, já são dois anos sem absolutamente nada. Ele taxou os/as aposentados/
as em 14,25%, um absurdo, não paga o Piso
como deveria, muito menos a Data-Base,
muitas pessoas esperam apenas as progressões para a aposentadoria e recebem só calote do Governo do Estado”, finaliza.
Os/as profissionais da Educação dizem
BASTA a falta de reconhecimento! O pagamento correto dos/as trabalhadores/as é um
direito garantido por lei e deve ser cumprido! Não aceitaremos tamanha falta de respeito de um Governo que, sequer, garante
o índice de aplicação de recursos na área,
situação comprovada pelo Tribunal de Contas do Estado, que já emitiu dois alertas ao
poder executivo, para que aplique os 25%
da pasta.

Apoio

O presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação (CNTE),
Heleno Araújo, se posicionou ao lado do
SINTEGO e dos/as trabalhadores/as e afirmou que o PL 4868/20 atropela leis estaduais e federais, como a Lei do Magistério e
a Lei do Piso, esta última criada para equiparar o salário dos/as professores/as aos demais profissionais como o mesmo nível de
escolaridade. “É preciso denunciar e repudiar essa atitude”, afirmou.
IDEB
Como representante dos/as trabalhadores/as da Educação de Goiás, o SINTEGO se
vê ainda mais indignado por Ronaldo Caiado
se vangloriar do resultado no estudo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) 2020, no qual, Goiás ocupa o 1° lugar,
sem dar a contrapartida que lhe é devida.
A entidade sindical entende que os resultados estão intrinsecamente ligados ao desempenho dos/as trabalhadores/as da Educação da Rede Estadual de Goiás, que mesmo
com tamanha dedicação e reconhecimento
nacional do esforço, não são valorizados/as.
Caiado reproduz uma propaganda ilusória quanto ao sucesso da rede, economizando às custas da precarização das nossas
condições de trabalho e dos nossos salários.
Contratos
O SINTEGO ressalta que segue cobrando a promessa da secretária de Estado
da Educação, Fátima Gavioli, sobre o pagamento do Piso Salarial para os/as profissionais em regime de contrato temporário.
Apesar das ações judiciais propostas pelo
Sindicato, a contrapartida do Poder Executivo quanto ao pagamento do mesmo índice
de reajuste do Piso para esses/as trabalhadores/as nunca foi efetuado.
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trabalho dos/as professores/as tem sido solitário
para garantir que os conteúdos sejam ministrados aos/as
alunos/as, e a recompensa que o
Estado dá é a retirada de direitos.
Que 2020 foi um ano atípico,
ninguém duvida. Mas, possivelmente, poucos/as sentiram isso de
forma tão gritante como os mais de
80 mil professores e professoras da
rede pública de ensino de Goiás.
O regime das aulas não presenciais foi implantado pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, em março deste ano, como
forma de garantir a Educação dos
alunos (cerca de 1,5 milhão de
crianças e adolescentes) e dos/as
profissionais que atuam em aproximadamente 1055 escolas destinadas à Educação básica.
E isso acontece num momento em que o Estado diminui o investimento na Educação pública.
As novas dinâmicas de trabalho
sobrecarregaram os/as professores/as e a Educação remota escancarou a marginalização dos/as estudantes mais pobres, que não têm
acesso à internet, não possuem
aparelhos celulares ou estes são
compartilhados com toda a família, não possuem locais adequados
para o estudo e também sofrem
com a falta de alimentação, muitas
vezes fornecida pela escola.
Nova rotina

A professora Ana Agda de
Oliveira Santos, 44 anos, leciona há 24 anos e é concursada das
redes estadual e municipal (Goiânia). Quando as aulas remotas
começaram, ela tinha como ferramentas tecnológicas um celular
e um computador, equipamento
que a maioria dos seus colegas dispõem.
Tinha também uma internet
ruim e dados móveis no celular
tão ruins quanto. Diante da nova
rotina se viu na contingência de
trocar para fibra óptica. Ana Agda
também precisou montar um local
de trabalho: comprou uma escri-

vaninha e uma cadeira, gastos que
não faria se não fosse a pandemia e
as aulas remotas. O Estado ajudou
com algum recurso? Não mesmo.
A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME) manteve
o auxílio locomoção, embora os/
as professores/as não estejam gastando com transporte, mas considerou que estão pagando energia
elétrica e internet.
A professora trabalha em
duas escolas estaduais de manhã:
Colégio Estadual José Lopes Rodrigues, em Aparecida de Goiânia
e Colégio Estadual Jardim América, em Goiânia. No município leciona à noite na Escola Municipal
Monteiro Lobato e na Escola Municipal João Vieira da Paixão. De
manhã ela tem cerca de 630 alunos: oito turmas em cada escola
com aproximadamente 40 alunos
em cada. À noite são três turmas
em cada escola, sendo cerca de 90
alunos no noturno. Tendo cada
sala uma média de 15 alunos frequentes.
De uma hora para outra Ana
Agda - e todos/as os/as demais
professores/as – teve de transformar aquela aula voltada a contextos presenciais para a modalidade
remota. Muitas vezes quem está
do outro lado vê aquele vídeo de
20, 30 minutos e acha que foi uma
coisa simples de fazer. Mas o/a
professor/a ficou horas na sua produção. O nome disso é sobrecarga de trabalho. “Mudou bastante.
Tenho gastado muito mais tempo
preparando as aulas e as postando
nas plataformas. Não estamos recebendo contrapartida no contracheque”, reclama.

Evasão
Diante das dificuldades do/a
aluno/a da rede pública de acessar
e acompanhar as aulas remotas, a
evasão é uma realidade. “As atividades são feitas com muito atraso,
as aulas na plataforma são assistidas
por poucos alunos. Na Prefeitura,
no EAJA, a participação é quase nenhuma. A maioria dos/as alunos/as
não tem acesso, nem equipamentos e nem letramento para usar as
tecnologias digitais. Os/as alunos/
as do Ensino Médio do Estado
participam um pouco mais, mas a
escola faz uma “caça” a muitos/as e
disponibiliza atividades impressas
para quem não tem condições de
acesso”, relata Ana Agda.
Se esse ano de 2020 a aprendizagem deixou muito a desejar,
por uma série de fatores, principalmente pela falta de interação
entre professor/a – aluno/a, para a
professora isso trouxe pelo menos
uma benesse: “Nunca ficou tão claro para as pessoas a importância
do professor/a, da educação pública”, acredita.
Direitos
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Para a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás – SINTEGO, Bia de
Lima, esse reconhecimento precisa
ser ancorado nas políticas de Es-

tado. “O que estamos vivenciando
é uma retirada de direitos. As tecnologias não estão à disposição do
conjunto da classe trabalhadora”.
“Para manter o funcionamento das escolas não bastam professores/as. São muitos/as trabalhadores/as que atuam na educação,
recorrentemente recebendo salários baixos e congelados há mais
de três anos, é o caso dos/as administrativos/as da rede estadual.
Trabalhadores/as da merenda e
limpeza, em sua maioria mulheres,
precisam ter assegurada a proteção à vida, garantindo que não se
coloquem em risco por trabalhar
no meio de uma pandemia, muitas
vezes sem equipamentos de proteção”, continua Bia.

Tenho gastado
muito mais tempo
preparando as
aulas e as postando
nas plataformas. Não
estamos recebendo
contrapartida no
contracheque

Para a professora Bia, as novas
dinâmicas de trabalho sobrecarregaram e prejudicaram ainda mais
a saúde mental da categoria. “Não
bastassem as maldades cometidas pelo governador contra os/as
servidores/as públicos no final de
2019, com o fim da aposentadoria
especial dos/as professores/as e o
desconto de 14,25% nos proventos
dos/as aposentados/as que ganham
acima de um salário mínimo, agora
o governo federal acena com uma
Reforma Administrativa ainda
mais danosa para o Serviço Público e os/as servidores/as. Se os/as
trabalhadores/as e a população não
acordarem a tempo, ficarão numa
situação ainda mais difícil do que a
que vivemos hoje”, alerta.
#SINTEGONALUTA

Administrativos/as estão
sem Data-Base há três anos
Reconhecidos como funções
de apoio pedagógico, profissionais
amargam três anos sem reajuste e
a falta de concurso público reforça
sentimento de humilhação.
Todo mundo concorda que
os/as profissionais que atuam dentro da escola contribuem com o
processo de ensino-aprendizagem
dos /as alunos/as, sejam eles/as
professores/as ou funcionários/as
administrativos/as.
Se os/as professores/as
atuam diretamente no conteúdo
que é repassado aos/as estudantes, os/as demais funcionários/as
contribuem para que o aprendizado seja mais proveitoso, ou seja,
exercem as funções de apoio ao
pedagógico: o pessoal da limpeza,
as merendeiras, os/as secretários/ tais para o bom funcionamento das
as, os bibliotecários/as, os vigias.
unidades escolares, merecem resAcontece que na hora de va- peito e salário adequado. “Nosso
lorizar esses/as profissionais, os objetivo é assegurar que o reajuste
governantes se fingem de mortos. seja estendido para toda a categoEm Goiás vem acontecendo o ria, inclusive os/as administratimassacre financeiro dessa catego- vos/as, que estão numa situação
ria. Já são três anos sem reajuste mais crítica, há três anos sem reasalarial e muitos
estão ganhando
abaixo de um salário mínimo, que
Sabemos que para
desde de fevereiro
de 2020, é de R$
manter o funcionamento
1.045,00.
das escolas não bastam
“Os/as administrativos/as
professores/as. São muitos/
garantem a manutenção do espaço
as trabalhadores/as que
físico e do patriatuam na educação recebendo
mônio da escola.
Para conseguir ter
salários rebaixados.
um ensino de qualidade é preciso
utilizar os recursos disponíveis da melhor manei- juste”, diz a sindicalista.
ra possível”, assinala a secretária
O sindicato trabalha e codos Administrativos do Sindicato bra para que os reajustes sejam
dos Trabalhadores em Educação efetuados corretamente. Na rede
do Estado de Goiás (SINTEGO), estadual, os/as administrativos/
Suely Coutinho.
as sofreram um duro golpe com a
aprovação do PL 4868/20, que não
Reajuste
é claro, mas supõe apenas a comO SINTEGO vem lutando plementação do salário mínimo
para garantir o reajuste da Data- para a categoria, sem aumento real,
-Base, que não está sendo cumpri- o que é absurdo. Já na RME/GYN,
do de forma adequada nem pela o SINTEGO cobra insistentemenRede Estadual de Educação, mui- te para que os/as profissionais seto menos pela Rede Municipal de jam valorizados/as, inclusive com
Ensino de Goiânia. Trabalhadores/ subsídios que são oferecidos para
as administrativos/as, fundamen- outras classes.

“Sabemos que para manter
o funcionamento das escolas não
bastam professores/as. São muitos/as trabalhadores/as que atuam
na Educação recebendo salários
rebaixados. Trabalhadores/as da
merenda e limpeza, em sua maioria mulheres, precisam ter assegurada a proteção à vida, garantindo
que não se coloquem em risco por
trabalhar no meio de uma pandemia, muitas vezes sem equipamentos de proteção”, preocupa-se.
Humilhação
Para a auxiliar administrativa
Rita Maria Maranduba, 62 anos e
funcionária do Colégio Estadual
Professora Liodósia Serra Ramos,
em Guapó, distante cerca de 30 quilômetros de Goiânia, o sentimento
da categoria é de humilhação.
No momento, por ser grupo
de risco diante da pandemia da
Covid 19, Rita está em casa, mas
vê a cada dia o salário ficar menor
diante das contas do supermercado, onde o preço dos alimentos
sobe sem parar. “O sentimento é
de que somos massacrados e humilhados pelo governo”, reclama.
Rita Maria ingressou na carreira no último concurso realizado
pelo governo estadual, em 1999. De
lá para cá viu a maioria dos/as colegas se aposentar ou adoecer. Ela
mesma, por causa de uma tendinite,
foi realocada dos serviços gerais e
da merenda para a biblioteca.
“É um trabalho que exige
muito da gente fisicamente. Prin-
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cipalmente nas escolas de período
integral, como é o caso do Colégio
Estadual Professora Liodósia Serra Ramos. As pessoas que não são
efetivas, só possuem o contrato,
têm medo de perder o emprego em
plena pandemia e então se submetem a tudo. Ficam receosas de lutar
pelos seus direitos e aí os abusos
se multiplicam. Tem diretor/a que
manda as meninas da limpeza até
pintar o muro da escola”, conta.
Sobrevivência
Não há dúvidas quanto a
importância do trabalho do SINTEGO quando se trata de garantir
direitos para os/as trabalhadores/as
e lutar pela categoria da Educação.
No caso dos/as administrativos/as,
em que os/as profissionais amargam três anos sem qualquer tipo
de reajuste, mesmo diante da cobrança intensa do sindicato, ressaltamos o auxílio-alimentação,
conquistado pelo SINTEGO em
2017. O benefício, garantido com
muita luta da entidade sindical,
tem feito a diferença na vida dessas pessoas.

Crueldade do governo Caiado com
aposentados/as coloca vidas em risco
Após contribuir por mais de 30 anos com a GoiásPrev servidores/as têm desconto de
14,25% no salário e esse dinheiro tá fazendo falta na hora de comprar remédios e alimentos

D

esde abril de 2020 os/as aposentados/as vêm arcando
com o desconto previdenciário de 14,25% em seus salários. O
Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (SINTEGO) desde a
primeira hora se posicionou contrário
à medida, proposta pelo governador
Ronaldo Caiado (DEM) e aprovada
pela maioria dos deputados da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego)
em dezembro de 2019.
“Não vamos desistir da luta enquanto essa maldade não for suspensa”, afirma a presidenta do SINTEGO, Bia de Lima.
A Reforma da Previdência Estadual
foi apresentada às vésperas do Natal de
2019, justamente para não alertar os
principais interessados: servidores/as
públicos/as, tanto os da ativa, como
aqueles que já se aposentaram.
Esse desconto é uma pancada no
bolso de quem contribuiu por 30, até
40 anos para a Previdência e agora
volta a pagar, justamente quando deveria estar usufruindo do benefício.
Os descontos chegam a R$ 780,00
mensais, dinheiro que faz muita diferença na qualidade vida dos/as aposentados e aposentadas.
“O/a aposentado/a do serviço público já deu a sua contribuição à sociedade e está sendo penalizado/a pela
má gestão do fundo previdenciário.
O presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL)
deu o tom da retirada de direitos e o
governo Caiado segue à risca as regras
ditadas, massacrando quem passou a
vida dentro da escola, ensinando nossas crianças”, indigna-se Bia.
Terra arrasada
O projeto de destruição do serviço
público e dos/as servidores/as, vem,
sem trégua, tirando de quem tem menos. Quando da votação da Reforma
da Previdência, o SINTEGO convocou a categoria a estar presente nas
votações. Muitos se encontravam na
sala de aula e não puderam participar,
outros achavam tão abusivas e absurdas as medidas que pensaram que seria improvável que fossem aprovadas.
Uma cena corriqueira em dezem-

bro de 2019 era ver os/as servidores/
as da Educação acampados à porta da
Alego, pressionando os parlamentares.
Mas o governo lançou mão de todas
as barganhas possíveis e a Reforma foi
aprovada no dia 21 de dezembro de
2019, um sábado, com 26 votos, após
várias manobras políticas e depois de
uma batalha judicial que procurou jogar luz sobre os vícios e irregularidades
cometidas na tramitação do projeto.
Resultado: taxação dos/as aposentados/as em 14,25%; acabou com
a aposentadoria especial dos/as professores/as; fim do quinquênio e da licença prêmio, entre outras maldades.
O SINTEGO não se deu por vencido e sua equipe jurídica entrou com
recurso junto ao Supremo Tribunal
Federal (STF).
O recurso tem como finalidade
adequar o desconto previdenciário
apenas para situações em que a lei assegure a cobrança com base no déficit
atuarial e que seja aplicada sobre vencimentos acima do benefício do Regime
de Previdência Social, que é de R$ 6
mil, como vigorava antes da Reforma
da Previdência. Até o momento, foram
duas ações judiciais e dois recursos
com o objetivo de suspender o desconto dos/as aposentados/as da Educação.
Enquanto isso, a diretoria do SINTEGO mantém um diálogo constante
com os/as aposentados/as da Rede Estadual de Educação, para juntos traçarem estratégias de luta contra a cobrança indevida. Foi criado um grupo
no aplicativo Telegram para aproximar
as pessoas e alinhar as ações.
Vale lembrar que até hoje a Goiás
Previdência (GoiásPrev) não apresentou os cálculos atuariais que comprovariam a necessidade do desconto.

Caiado e Alego tiram a dignidade de
quem passou a vida na sala de aula
Quando a professora aposentada Mara Penha Aparecida da Silva,
59 anos, pegou o contracheque do
13º salário de 2020, não conseguiu
conter as lágrimas e o desespero.
Os descontos superaram os R$ 3,5
mil reais. Isso, para quem é só e tem
uma filha de 14 anos para criar e
um pai de 83 anos para cuidar, deixa mesmo a pessoa desnorteada.
Mara vê, desde abril de 2020,
o governo estadual abocanhar R$
680,00 mensais do seu salário com
a aprovação, pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), do desconto previdenciário de 14,25%.
Dinheiro que faz muita diferença
na qualidade da alimentação da sua
família e na hora de pagar a conta
da farmácia: a professora toma remédios neurológicos muito caros
e aguarda na fila do Sistema Único
de Saúde (SUS) a cirurgia para a retirada de um cisto na cabeça.
“Fiquei 31 anos na sala de aula.
Teve ocasião que tinha sala de alfabetização com 38 crianças e todas
saíram lendo e escrevendo. Hoje
esses alunos se tornaram profissionais respeitados e eu estou aqui,
vendo o esforço de uma vida ser
desconsiderado dessa maneira. De
que adianta ter ganhado até medalha da Secretaria Estadual da Educação (Seduc) pelo meu desempenho como educadora?”, questiona.
O esforço de Mara foi grande,
como é a história da maioria esmagadora dos aposentados e aposen-
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tadas da Educação. Ela conta que
dava aulas o dia todo e à noite ia
fazer faculdade para aprimorar sua
atuação em sala de aula. “Moro em
Aragoiânia. Perdi a conta de quantas vezes perdi o último ônibus
para voltar pra casa”, relembra.
Agora, a essa altura da vida,
ela fica indignada por precisar de
doação de cesta básica. “Pago escola para minha filha, os remédios
meus e do meu pai e não posso
deixar de pensar: de que me serviu
tanto esforço? Tive de recorrer a
empréstimo consignado e já não
sei mais o que fazer”, desespera-se.
Mas o povo da Educação é
guerreiro e Mara Penha não foge
à luta. Enquanto muitos estão
em casa, ela estava na Alego, fazendo sua parte para evitar que
o Projeto de Lei (PL) 4868/20,
que por sinal é outra maldade
do governo Caiado que congelou os salários de ou seja 82,03%
dos/as professores/as da Rede
Estadual de Educação.

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA

Insatisfação com a Plataforma AVAH e pressão sofrida
por profissionais marcam regime de aulas não presenciais

A atipicidade das aulas não
presenciais marcou o ano escolar
de 2020, que teve as atividades,
nas escolas, suspensas no mês
de março, em decorrência da
pandemia de Covid-19 no Brasil. Durante todo o ano letivo,
trabalhadores/as da rede pública
de Educação enfrentaram diversos desafios para se adaptarem a
nova realidade imposta por uma
doença desconhecida e de comportamento tão agressivo.
Em Goiânia, depois de muita
luta quanto as dobras, a suspensão de contratos, diminuição de
salários, professores/as da Rede
Municipal de Ensino foram convocados/as a retornar as aulas em
regime não presencial no dia 3 de
agosto. Desde então, a reclamação é constante, principalmente
quanto a plataforma oferecida
para suporte dos/as trabalhadores/as e estudantes, o AVAH. Embora tenha sido ofertada uma formação aos/as profissionais para
garantir o acesso às tecnologias,
ela não foi suficiente, sobretudo
pela instabilidade da própria plataforma, que segundo diretores/
as, coordenadores/as e professores/as: NÃO FUNCIONA.
As reclamações não param
por aí. A falta de orientação, o
alto nível de exigência da Secretaria Municipal de Educação
(SME/GYN) que não dá as condições de trabalho necessárias, a

Para diretores/as, a situação
também está complicada. Como
as reclamações não são exclusivas dos/as trabalhadores/as, as
famílias estão sentindo as dificuldades e cobram posicionamentos sobre a aprendizagem dos/
as filhos/as, pois percebem que
a mesma não está sendo garantida pelas plataformas oferecidas
(AVAH, Conexão Escola, TV
aberta).
Ao serem questionados/as,
diretores/as orientam que as famílias utilizem o e-mail da SME
para registrarem as queixas, a secretaria, por sua vez, não responde
nada gerando um desgaste da comunidade escolar junto à escola.
Os/as coordenadores/as estão
sendo submetidos/as a gerir cerca de 168 templates por semana,
o que é uma exploração do trabalho, já que muitos/as tiveram
corte nas dobras. Reconhecemos
que a Prefeitura de Goiânia voltou a pagar as dobras para coordenadores/as pedagógicos/as e as
substituições “TAC”. No entanto,
vários/as professores/as ainda
não tiveram as dobras retomadas,
embora estejam cumprindo as
60H. Neste sentido, o SINTEGO
continua cobrando da SME para
que a situação seja resolvida urgentemente e, que a pasta respeite a modulação de quantitativo
de turmas por coordenador/as,
colocando mais de 10 turmas por
profissional.
O SINTEGO trabalha para
que a SME respeite os/as trabalhadores/as e garanta as condições mínimas para a continuidade
das atividades de forma remota,
já que ainda não temos garantida
a imunização contra a Covid-19
e, não há, previsão para o retorno
presencial das atividades escolares. Prezamos, acima de tudo,
pela vida dos/as profissionais da
Educação que estão se dedicando
como sempre mesmo com tantas
adversidades.

quantidade de demandas simultâneas, trabalho além da carga horária, já que muitos educandos/
as acessam as atividades à noite
e aos finais de semana, momento
que pais/responsáveis estão em
casa, o alto índice de adoecimento dos/as trabalhadores/as (sobretudo, licenças psiquiátricas),
professores/as ameaçados/as por
familiares de alunos/as por suas
linhas de telefone pessoal, desmotivação, sobrecarga e dobras
não regularizadas.
Outra demanda muito recebida
pelo SINTEGO neste período é
sobre a modulação. Uma vez que
a carga horária dos/as professores/
as e o quantitativo de educandos/
as permanece o mesmo, é incompreensível por parte da SME a relocação de profissionais durante a
pandemia. Escolas que não apresentavam déficits, tiveram parte
de seus docentes colocados em
excedência virtual, gerando escassez na escola de origem. Professores/as em regime de contrato temporário, recebendo apenas 50% de
seus salários e que, portanto, estão
cumprindo 50% da sua jornada
de trabalho ou, em alguns casos,
cumprindo a jornada integral e
recebendo apenas 50% dos vencimentos. Mesmo com toda pressão
exercida pelo Sindicato, várias
promessas de regularização foram
feitas, no entanto, até o momento,
sem eficácia.

#SINTEGONALUTA
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Eleições
Municipais

Representado pela professora Meibb Freitas, o SINTEGO participa da Comissão de
Eleição Central da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Ao todo, doze entidades
e representantes de diversos
segmentos da Educação integram a comissão, presidida
por Leila Barbosa, diretora
de Administração Educacional da Secretaria Municipal
de Educação (SME/GYN).
No total, 235 participam
do pleito que decidirá pelos Diretores/as dos Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIS) e Escolas da
Rede Municipal de Ensino
de Goiânia, que terá o mesmo processo e será regido
pelo mesmo regulamento da
última eleição.
É legítimo o direito de votação para profissionais de
educação, administrativos/
as, pais/responsáveis e educandos com 12 anos de idade
ou mais matriculados/as nas
escolas. A eleição será no dia
16 de dezembro.
O SINTEGO ressalta a
importância da eleição dos/
as diretores/as das escolas e
CMEIS, enfatizando a escolha da comunidade escolar
por seus/suas líderes e reforçando o processo democrático em qualquer esfera.

ABRAÇO NEGRO
Mulheres cientistas e a defesa do SUS se
destacam na 20ª edição do Abraço Negro de Goiânia

D

evido a pandemia de
Covid-19, que ainda
não foi controlada no
país, a 20ª edição do projeto
Abraço Negro Goiânia foi online. Em um formato totalmente inovador, característica da
proposta desde a sua criação,
em 2020 o dia da Consciência
Negra foi marcado pela exaltação de mulheres cientistas e
a defesa do Sistema Único de
Saúde (SUS). A homenageada
deste ano foi a Dra. Jaqueline
Goes de Jesus, uma das coordenadoras da equipe de pesquisadores que realizou o primeiro
sequenciamento do genoma do
coronavírus circulante na América Latina – 48 horas após a
confirmação do primeiro caso
de Covid-19 no Brasil.
No último dia 20 de novembro, o SINTEGO realizou uma
Live com a participação de
Mychelle Alves, Pesquisadora
em Saúde Pública da Fiocruz e
vice-presidente do Sindicato dos
trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN), Bia de Lima, Presidenta
do SINTEGO e da CUT Goiás,
com a Secretaria de Igualdade
Racial do SINTEGO, Roseane
Ramos; Ieda Leal, Tesoureira do
SINTEGO e coordenadora Nacional do MNU.
O evento é organizado pelo
SINTEGO desde 2008, por
meio da Secretaria de Igualdade Racial, coordenada pela

professora Roseane Ramos,
com o apoio do MNU-Movimento Negro Unificado, Centro de Referência Negra Lélia
Gonzalez, da Secretaria Estadual de Combate ao Racismo
da CUT-GO e da Secretaria de
Combate ao racismo da CNTE.
O objetivo principal do Abraço
Negro é o combate ao racismo
no ambiente escolar.

as mãos? Não houve políticas
públicas, então as próprias comunidades se organizaram e
graças aos SUS, que devemos
valorizar demais, estamos de
alguma forma conseguindo fazer o enfrentamento da doença. A Fiocruz está ajudando
líderes populares, fazendo
doação de alimentos e materiais de higiene, com foco nos
movimentos sociais e coletivos. A ciência tem o seu tempo e precisamos deixar que ela
trabalhe”, completou a pesquisadora que parabenizou o SINTEGO pela iniciativa.

Valorização do SUS
De acordo com Mychelle Alves, o coronavírus não é democrático. Em sua análise, durante
a live, ela reforçou que o vírus
entrou no país por meio da elite
brasileira, no entanto, a primeira vítima fatal foi uma mulher
negra e empregada doméstica.
“Se analisarmos a Pandemia
a partir da origem racial dos/
as brasileiros/as, com certeza,
vamos identificar que a maioria das vítimas da Covid-19
são negras, e isso se deve ao
‘desgoverno’ do Brasil que não
liderou o processo de contingenciamento da doença e não
teve compromisso com a saúde
pública”, afirmou ela.
“Entendemos a importância de todas as medidas sanitárias no combate a Covid-19,
mas como falar isso pra uma
população que vive na vulnerabilidade, em comunidades
e, sequer tem aula para lavar

Movimento sindical
Na ocasião, a convidada
destacou a atuação dos movimentos sindicais e sociais na
garantia de políticas públicas
para sobrevivência da população durante a pandemia. “Se
não fosse a luta dos Sindicatos
e Movimentos Sociais, o Go-
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verno não teria nem pagado o
auxílio emergencial. Aumento
do desemprego, aumento informalidade, famílias sem condições de comer, famílias que
se expuseram ao risco e isso é
uma ação genocida do Governo que não auxilia e protege o
seu povo. As pessoas precisam
entender que ainda estamos na
pandemia, mas precisamos de
fato é de políticas públicas”,
disse Mychelle.
Por fim, a pesquisadora repudiou as atitudes do Governo de
Goiás pela falta de valorização
dos/as profissionais da Educação. “Meu repudio a atitude do
Governo Caiado, a classe trabalhadora dos/as professores/as
deve ser valorizada, pois se há
avanço em qualquer área, isso
se deve aos/as profissionais da
Educação. Parabéns ao SINTEGO pelo enfrentamento”, finalizou.
#RACISMOECRIME

SINTEGO prioriza a vida dos/as
trabalhadores/as da Educação
O ano de 2020 foi muito
difícil. As adversidades impostas pela pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, surpreenderam ao mundo
inteiro, e não foi diferente com
os/as profissionais da Educação. As aulas foram suspensas
em março deste ano, dando
início a uma experiência completamente nova e diferente
para a comunidade escolar da
Rede Estadual e municipais de
Goiás.
A falta de perspectivas positivas em relação a cura da
doença, a perda de profissionais da Educação para o vírus,
a dificuldade de acesso a plataformas e sistemas remotos,
horários excessivos de trabalho, a não valorização por parte de secretarias de Educação
para com seus/suas profissionais diante deste momento
tão complicado, esses foram
alguns dos fatores primordiais
para que os/as trabalhadores/
as da categoria se vissem des-

sem que haja segurança para
todos/as os/as trabalhadores/
as da categoria, educandos/
as e familiares. Acreditamos
que o retorno só deve ocorrer com a vacina para todos/
as! Trabalhamos arduamente
para que sejam garantidas as
condições para a continuidade
das atividades remotas, já que
ainda não há previsão para a
retomada da normalidade no
ambiente escolar.
O SINTEGO lamenta
profundamente todas as vidas
perdidas em decorrência da
Covid-19.

motivados/as com a realidade
em 2020.
Desde o início da pandemia e até o momento, o SINTEGO tem priorizado a vida dos/
as trabalhadores/as, exigindo
as condições necessárias de
trabalho, fazendo o enfrentamento em relação aos cortes de
salários e suspensões de contrato, se posicionando sempre
em favor dos/as profissionais,
que mantém sua dedicação e
compromisso com a Educação.
Seguiremos
reforçando
que a volta às aulas presenciais não deve ser realizada

Reabertura do Clube
de Caldas Novas

O SINTEGO informa a reabertura do Clube na cidade de
Caldas Novas, após o Natal.
A entidade ressalta que todas
medidas sanitárias e de higiene serão tomadas, visando a
proteção e o bem-estar dos/
as trabalhadores/as da Educação que frequentam o local.
Avisamos ainda que o funcionamento da unidade de lazer
será retomado priorizando as
reservas efetuadas antes da
pandemia. A capacidade de
lotação ficará em 70%.

Parabéns, Rosely!

O SINTEGO parabeniza a professora Rosely Cavalcante, ex-presidente da
Regional Sindical de Alvorada do Norte, pela eleição
de vereadora no município.
Ressaltamos o trabalho de
luta e dedicação à Educação
da professora, que sempre
esteve na linha de frente nas
batalhas pelos direitos dos/as
trabalhadores/as da categoria. O sindicato destaca ainda que se sente representado
por uma mulher tão guerreira
que, com certeza, seguirá defendendo os/as profissionais
da Educação em todos os espaços.
#SINTEGONALUTA
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